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ALGULIN, Frid (1894-1979)

Ljusterö
Intervju: 1973 av Gudrun Andersson
Utskrift: 1994 av Anne-Marie Torssell

Intervjuare:
Jag befinner mig på Ljusterö hos Frid Algulin, som bor på Görjansgården,
Mellansjö. Frid Algulin är ifrån Strömsholm på Örsö utanför Ljusterö och
är född den 25 september 1894.
Har farbror bott på Strömsholm jämt?
F.A Nej, det har jag inte gjort. Jag är född i Skuggan. Laggars heter det, där
nere. Min far rådde om det då. Han hade varit skeppare förut också, en
tid på världen. Men han vart så ofärdig när han var fyrtio år, så då gick
han med två käppar. Sedan köpte han Strömsholm. Det tillhörde
storström och det var ju båtmanstorp under Ström, Ströms rote.
I.

Ström vid Skeppsdal?

F.A Nej, storström här nere. Och där var Ströms rote och så var det Bolby
och Tranvik. Det var många rotar överallt som dom hade på den tiden.
Och det var båtmanstorp. Varje rote så skulle de hålla en båtsman. Det
var flera båtsmän som bodde där. Jag hade till och med en släkting till
mig som hette Åkerberg i Bolby, som var båtsman.
I.

Vad innebar det? Skulle dom göra någon viss tjänst då?

F.A Ja, de var inne och tjänstgjorde varje år. Det var den enda krigsmakten
dom hade, så var det båtsmänner. Sen hade dom dragoner, dragontorp och
båtmanstorp. Det var det fasta försvaret, som de hade. Det var inget
vidare värnplikt de hade, för de var väl inne en fjorton dagar eller någet
sånt. De var inne lite granna en del. Mört var ju båtsman. De fick
namnena efter ställena, Mörtsunda.
I.

Jaha. Kalle Mört har jag hört talas om.

F.A Ja, och Ingberg, Evas far, som var här, han var också båtsman. Han var
båtsman ute vid Ingmarsö. Han hette ju Andersson annars, men de fick
behålla dom namnena om de ville. Så fick de gå vidare.
l.

Så far blev båtsman då på Strömsholm?

F.A Nej, då hade de slutat med båtsmännen. Då upphörde de där
båtsmänstorpena. Det fanns inga kvar. När jag var inne och exercera så
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fanns det en båtsman kvar, som var inne och på möte. En gammal gubbe
med långt skägg. Vad i Herrans namn är det där för en människa som är
här, en gammal gubbe som går här? Det är en gammal båtsman,som är
inne och gör repetition. Det var en bland de sista som var där.
l.

Men Strömsholm, det är en bra stor ö?

F.A Ja, så stor, ja, den är väl en sjuttiofem - åttio tunnland helaste holmen.
Det är mest mycket berg på den. Det är mest bara berg alltihop.
l.

Ja, och branta berg.

F.A Ja, så att åkerjorden är inte mycket. Det är väl knappt att det är ett
tunnland en gång. Dom hade ko och sånt där. Det hade dom .
I.

Vad försörjde dom sig på?

F.A Ja, på fiske och så hade de kor och gris och höns och sånt där. Min far
han hade det. Han var fiskare och fiskade och jag var med i båten ibland.
Det var bra med fiske där ute. Det var därför han köpte därborta vid
Strömsholm, för oppe vid Skuggan var det inte mycket fiske, för det var
egna vatten alltihop där. Så därför flyttade han dit -99. Jag var sex år när
vi flyttade, så jag kommer ihåg lite ifrån Strömsholm.
I.

Ifrån Laggars då? Det är väl väldigt djupa vatten ikring Strömsholm?

F.A Nej, det är inte så rysligt djupt. Det är sund och grejer, som går fram där.
Det här Staveström, som går fram igenom där och så har vi Hummelmora
ö, som ligger alldeles intill. Det ligger ihop med Strömsholm. Det går en
å som skiljer. Det var på den tiden, men den har vuxit igen nu med
albusk och annat. Men då kunde man ro fram igenom när det var högt
vatten. Man kunde ta en ginväg ut på Edöfjärden den vägen. Nu går det
inte att komma fram där annat än om det är riktigt högt vatten någon
höstdag.
I.

Var har farbror gått i skolan?

F.A Jag gick här oppe vid Rörström. Och då var det till att gå.
I.

Tog ni iland vid Hummelmora då?

F.A Nej, vi tog iland vid Stensvik, för det var rätt över, det var närmast till
där. Man fick gå fram där på isen då och så fick de ha båt och brånga
(med äran) över och sen fick man gå.
I.

Var det något till väg fram sen då?

F.A Ja, vi hade ju stora vägen gick opp, så kallade körvägen, vid Stensvik. Vi
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hade nära tre kilometer att gå opp där till landsvägen. Det skulle ju vara
plogat där. Då ploga bönderna på den tiden. De byttes om då från
Tranvik och så plogade de ett stycke och sen var det andra som högg in
där igen. Och så plogade dom och när det inte vart någon snö, så ställde
de plogen kvar och så hämtade de plogen nästa gång och då kunde det
vara fullt utav snö så när man då kom halvvägs så träffade man på
plogbilen först och då var han på väg ner till Tranvik den vägen man
skulle gå fram där. Det var svårt, men de var vana, barnen.
l.

Att det skulle vara långt och besvärligt?

F.A Ja, sen gick dom, barnen, ända utifrån Stegön och Bergholmen. De hade
ju mycket längre ändå de.
l.

Jaså, gick dom här uppe med?

F.A Ja, dom gick där. Och vintertid då kom dom och gick i en rad efter
varandra. Det var många barn därifrån, Stegön och Bergholmen. När vi
steg opp ur sängen då gick dom förbi. Det kunde vara djupt med snö.
I.

Stegön, hör inte det till Värmdö?

F.A Nej, det tillhör Ljusterö. Det var Stegön, Bergholmen, Litlön och Örsö, de
tillhörde Ljusterö. Vi hade ju barn ifrån Örsö som gick också.
I.

Det var rätt många barn då i sällskap?

F.A Jadå, de hade många barn på den tiden. Det fanns gott om ungar, då. Vi
var på Hummelmora ö och lekte. Dom barna var i vår ålder. Vi var ju
grannar. Det var en vik som gick in där. Då fick man ta sig fram
naturligtvis. På sommartiden fick man ro och då rodde man framåt
tomtängen eller Ramsmora, för då vart det närmare att gå. Sen var det
bara till att gå hela dagarna fram och tillbaks.
l.

Vad var det för lärare, då?

F.A Det var en som hette Nyman,och så var det fröken Ester och Astrid.
I.

När farbror gick i skolan?

F.A Det var en som var före, som hette fröken Boman, men hon sluta, hade
avgått då, fick pension, eller vad det var hon gjorde. Så kom den där
Ester dit istället. Så hade hon sin syster Astrid, men hon var inte fullärd,
då. Men senare övertog hon småskolan.
I.

Hon lever än, Astrid. Hon bor i Rimbo, ju?

F.A Ja, hon gör ju det. Hon har varit här och hälsat på. Hon kom och hälsa på
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mig, men det var knappt jag kände igen henne. Men sen säg jag att det
var hon. Hon har blivit gammal hon också, naturligtvis. Det var lika
besvärligt när Kerstin gick i skolan, när man börja sedan när man vart
gift. Jag gifte mig 1919. Vi var gifta i tio är innan flickan vart född 1929.
Sen växte hon upp och sen var det samma sak. Man fick gä opp tidigt pä
morgonen, klockan fem, sex och bränga över dä till närmsta udde och sen
fick man bära henne pä ryggen dä fram där längs strandkanten, för oppe i
skogen var det sä mycket snö och bråte.
I.

Fram till Stensvik, dä med?

F.A Ja, fram till Stensvik.
I.

Ja, kära nån. Det är väl strömt, det fryser väl aldrig helt där?

F.A Ja, det var strömt över där. Isen höll sällan där. Det var ängbåten som
gick fram där förr också.
I.

Var det sä längt mellan turerna, sä att det hann frysa till?

F.A Ja, det kunde vara vinter ibland. Båten kunde gä ut pä kvällen, sä kunde
man gä över pä morgonen innan båten kom igen, men det var kallt. Det
vart en massa is i rännan. Det behövde inte vara mycket, för man skulle
skutta över.
I.

Ni hade stege dä?

F.A Ja, vi hade stege också, som vi hade utskjuten över. Sen vart det bättre,
för hon vart större, flickan, och då fick hon skidor. Och sä kunde hon fä
åka själv dä. Hon åkte opp till Stensvik med skidor och sen kom det barn
frän andra ställen där, som hon fick sällskap med. Jag tror inte hon var
mer än nio år, och då fick hon cykel. Och då cykla hon, sommartiden.
I.

Gick farbror och läste, här oppe?

F.A Ja, jag gick och läste här oppe. Det var 1908. Det var Stenholm.
I.

Han kunde sjunga, han?

F.A Ja, han sjöng bra. Det var i skolan vi gick och läste. Kyrkan var aldrig sä
mycket öppen. Jag vet inte om de hade gudstjänst där, eller om de hade
det inne hos prästen. Jag vet, att när de vigdes, så vigdes de hos prästen, i
salen.
I.

Ja, det kommer jag ihåg, det var förr det, det var vigslar där.

F.A Det vigdes väl en del i kyrkan, men det var inte mycket.
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I.

Det var bara den där stora kamin?

F.A Ja, det var den där stora kamin naturligtvis, som de inte kunde elda med.
l.

Gick ni ända hit opp till läsningen?

F.A Ja, då fick vi gå hela vägen opp.
I.

Hur många dagar i veckan var det?

F.A Ja, vi skulle gå tre gånger i veckan, tror jag att det var, till att börja med.
Det var två gånger och sen skulle vi gå på söndagar, men det gjorde vi ju
naturligtvis inte. Då var vi i skolsalen. Det kommer jag så väl ihåg.
Ibland behövde man inte vara lång stund. Prästen kände sig ibland inte
riktig i form. "Jag känner mig inte riktigt i fonn idag", sa han, "ni får gå
hem, ni barn." Han var väldigt snäll och rar, prästen, i alla fall.
I

Det var långt över milen att gå hit opp?

F.A Ja, det var en bra bit, fick man gå hela vägen. Och det var inget vidare
plogat då heller. Bönderna plogade på den tiden och det var inte så
märkvärdigt.
I.

Så det var vintertid ni gick och läste?

F.A Ja, det var på vintern till januari, februari nånting, och så gick vi fram till
midsommar.
I.

Jaha, det vart många gånger och gå då?

F.A Ja, det var det.
I.

Och sen var man fullvuxen när man hade gått och läst?

F.A Ja, jag var fyllda tretton, men inte fjorton, för jag fyllde i september
sedan, fjorton. Det var dom som var yngre ändå, som gick och läste. Det
var mycket nödvändigt med, att man skulle gå och läsa på den tiden. Sen
var man väl fullmogen och sen var det bara till iväg.
l.

Vart kom farbror iväg då?

F.A Ja, den första plats jag hade, så kom jag till Mellangåm, Karlssons i
Mellangårn. Och vart dräng där.
l.

Var det fiskardräng då med?

F.A Ja, på sommaren fiska dom, för dom hade fiskebåt ihop med den här
Andersson nere vid Storäng. De var släktingar dom där och de var
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fiskare. Jag vet på sommaren, när man sluta, var det till att gå ner till
Storäng, och så var det till att ro ut till Saxarfjärden, och så ligga ute då
på natten och sen opp klockan två igen och så hem. Det var en bra bit att
ro. Det var nära på en mil att ro utikring där och så hem och ta vara på
skötar och sen hem då och äta frukost och sen var det bara till att jobba
igen. Ibland kunde man få ta igen sig ett par timmar mitt på dagen. Jag
var där i tre år.
I.

Vad kunde farbror ha i lön då?

F.A Ja, första året hade jag tio kronor i månaden och de andra årena hade jag
tolv kronor i månaden.
I.

Och mat och husrum?

F.A Ja, mat och husrum då, förstås. Så kunde man få någon skjorta eller tröja
nånting sånt där till julklapp. Trettio, trettiofem kronor fick man en snygg
cheviotkostym för på den tiden.
l.

Som räckte hela livet nästan?

F.A Ja.
I.

Man brukar säga det, att de tog till kläderna ordentligt.

F.A Ja, man hade dom inte mycket. Det var ju bara söndagarna, som man
hade användning för dem. Annars hade man vanliga arbetskläder på sig.
I.

Vad gjorde farbror sen då?

F.A Ja, man har varit med om mycket. Jag var på Tranvik en vinter hos
Janssons. Medan Erik gick i skolan där. Och då var jag där och hjälpte
dom en vinter. Sedan var jag vid Hammarbacken och skötte gården där,
medan dom var ute på sjön gamla gubben Åkerström och David. Han var
skeppare, gamla gubben.
I.

Den här Simon, var det hans släkt. Den här skomakaren?

F.A Det var deras son. Simon var hemma då, när jag var där. Hade kommit
hem ifrån skolan. Han var på det där Manilla.
I.

Ja, för han var väl ofärdig?

F.A Ja, han var skomakare.
I.

Ja, jag har varit dit med skor till honom, kommer jag ihåg.

F.A Ja, han var skomakare, så han hade maskin och grejer och sånt där, och
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höll på med skomakeri. Han var duktig med sådant. Han hade ju lärt till
det på skolan. Och sen bar det iväg undan för undan och sen hade man ju
värnplikten 1915.
I.

Det var alldeles i början på kriget då?

F.A Ja, det var det. 1914 utbröt kriget. Då var jag ute med en morbror och
segla på sjön och en som hette Manne Sjölund. De var släkt till mig, de
där. Då var jag med där.
I.

Vad hette den båten?

F.A Den hette Lindberg.
I.

Var det bara Knut och farbror Frid, som execera härifrån Ljusterö?

F.A Ja det var det. Ja, det var flera här. Det var utifrån Ingmarsö och flera
stycken till som var med. Jag ville komma till kusten och vara där, men
det var upptaget där. Endera fick jag vänta, de tyckte jag var så ung eller
också skulle jag komma till flottan. Det var flera stycken ifrån Laggars
och Bolby, som kom dit. De flesta kom ju till kusten här utifrån eller
Flottan. Sedan hade man gjort det ifrån sig, så var jag med honom,
Karlsson, en sommar, på den skutan. Adina hette den. Det är den som
sitter på väggen, förresten, där oppe.
I.

Vem har ritat det eller är det ett fotografi?

F.A Ja, det är ett fotografi. Jag fick det av Arvid, då han var opp ett tag. Sen
köpte Arvid Karlsson och jag båt tillsammans 1916.
I.

segelfartyg?

F.A Ja, likadant. I Länna köpte vi den där skutan. Sedan var vi tillsammans
till -20, -21, då skildes vi. Då bodde vi så långt ifrån varanda. Han
bodde vid Linanäs och jag bodde vid Tranvik eller åt det hållet. Jag löste
in den båten med hanses halva där då och hade den ensammen. Han
köpte en båt, som hette Vännen, utifrån Blidö och den hade han sedan.
l.

Hade farbror någon hjälp på skutan?

F.A Ja, det hade jag. Det hade man olika, som man hade med. En som hette
Knut Wahlberg ifrån Mjölnarström där oppe. Han var med mig i sex
sommrar. Sen var det lite olika. De kunde vara med en och två år.
l.

Vad hade ni för gods?

F.A Vi gick med allt möjligt. Det var sand och grus det mesta och jord och
gödsel och ved fraktade man och flyttningar hade man.
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I.

Det var segelskuta hela tiden?

F.A Nej, jag riggade utav -21 eller -22. Då satte jag in motor i den och tog
bort riggen.
I.

Då gick lite fortare sen?

F.A Ja, sen gick det bättre naturligtvis.
I.

Fast inte lika tyst?

F.A Nej, och sen hade jag den båten till in på 40-talet. Det var då när kriget
bröt ut, men då slutade jag. Det var så svårt att få tag på oljor och sånt
där, då. Det var tjäroljor de fick tag på men de körde ihop motorerna.
Sen sluta jag med båten och tog opp den på land och skrota ner den.
Sedan fick jag jobb hos Nymans varv vid Lövskär. Det var inte långt
ifrån där jag bodde. Han hade ingen hjälp och då fick jag jobb där. Jag
var där något år och sen dog han -44. Och sen hade änkan det kvar. Hon
dog -49.
I.

Anna Nyman?

F.A Nej, Ester hette hon. Anna Nyman var en syster till Nyman.
l.

Rusta ni ut båtar eller byggde dom båtar där?

F.A Nja, vi rusta ut mest, båtar. Vi byggde inga nya båtar. Det var jämt göra
bara med utrustningar. Jag hade upp till ett 80- 90-tal båtar.
I.

Så hade ni den där grynna utanför, som alla gick på?

F.A Ja, "Cederlunds torra" ja.
I.

Hur har den fått det namnet?

F.A Ja, det var många båtar som gick på den, men man var inte så pigg på
dom, för i de flesta fall gick de på, på lördagar och söndagar och då ville
en annan ha lite ledigt. Varvet var donerat till Sjömansinstitutet efter dom
sedan, för de hade inga barn. De hade en pojke, men han dog ung. Han
var inte mer än nitton, tjugo år när han dog. I blindtarmen tror jag han
dog. Sedan köpte jag varvet ifrån Sjömansinstitutet Det låg skulder ini
varvet där. Det var dom här Christieminema, som skulle ha det. Det låg
skulder ini varvet. Änkan hade skulder och sånt där, som hon låg efter
med. Det var nånting på en tolv, tretton tusen, som dom fick kvar att ta
hand om. De hade ett sånt där hem på Ingarö och de behövde kosta på
det där, så jag fick överta varvet. Och det var ju bra naturligtvis. Jag var
ju glad åt det. Jag gav tjugofem tusen för det då, på den tiden.

Wi1Jlln, Frid

9
l.

Men dom har besvärligt med väg dit, till varvet, nu?

F.A Nej, det går en väg, förut var det bara en sån där körväg. Bönderna,
Stensvik, de hade ju gärden ända ner där. Så de körde där. Det var bara
en sån där stenig och knagglig väg.
I

Vägen går som åt Hummelmora då?

F.A Nej, han går upp till Stensvik, Stensviks gård. Det tillhör Stensvik. Det
har tillhört Stensvik från början. Men nu på senare har vi rustat opp
vägen, och nu är det mycket folk som har kommit och de har styckat
tomter och de har en sån där vägförening där. De har kostat på vägen
väldig mycket. Grusning och dikning och plogning och allt. Ja, varje år
gick det väl åt en fem, sex tusen till underhåll av vägen. Den hade vi
privat, för vi fick inte in den i vägförvaltningen eller vägstyrelsen.
l.

Tidigare var det väl skönt på sätt och vis att bo ensam så där med? Det
kanske var långsamt, men det är väl skönt också att inte ha för många
inpå sig?

F.A Ja, det var det naturligtvis. Vi flytta över då -51. Då hade jag bott på
Strömsholm förut. Då hade jag ställe där, som vi bodde på. Gumman min,
hon var ju inte pigg på till att vilja fara över alls, inte.
l.

Inte det, för det var ju inte lång bit i alla fall?

F.A Nej, man såg över. Det var bara snett över viken. Ja, hon var emot det
väldigt, men i alla fall fick hon ge med sig. Och när vi hade bott där
några år, så fråga jag: "Nå, vill Du flytta tillbaks till Strömsholm nu då? "
"Näe, det vill jag inte." Det var ju på land och låg centralt till, så man
kunde gå och komma när man ville.
l.

Slapp hålla på att ta er över?

F.A Javisst, så man slapp hålla på med något sådant. Sen har det varit hela
tiden lite jämnt och vi har haft det bra. Vi har varit gifta i femtiotvå år.
Men sen vart det annat när hon dog. Sen kom man hit då, efter sjukhuset,
för man kunde inte klara sig själv hemma. Jag låg där i fem månader på
sjukhuset. Jag kom därifrån och hit, för hon dog när jag låg på sjukhuset
och begravdes med.
l.

Jaså, vad var det för fel med farbror då?

F.A Ja, det var uringrejema, som bruka krångla, som jag opererade.
l.

Fast det tog så lång tid då, ja. Men nu är farbror ganska pigg?

F.A Ja, nu har jag varit bra hela tiden. Sen var jag inne på hösten igen . Då
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var det gallan. Då tog dom den gallan på en. Men nu har jag varit bra
hela tiden.
I.

Jag brukar se farbror ute och knalla lite på vägen ibland?

F.A Ja, jag är ute och går på vägen ibland, men det är lite dåligt, för jag fick
en hjärnblödning när jag var sjuttio år.
I.

Jaså, men det kan man inte märka?

F.A Och då vart jag dommen i ena sidan här oppe, så det här ögat såg jag just
ingenting på och armen och benet. När jag blir trött i benet när jag går, så
domnar man i benet, det är liksom småslitet, nervarna, ner så här. Man
lägger sig frisk på kvällen frisk och fårdig, och vaknar på morgonen och
inte vet var man är. Men jag var opp på morgonen i alla fall och koka
kaffe och gjorde i ordning, men jag såg inte kaffepannan vid spisen. Det
var det att jag inte såg, jag fick titta snett, naturligtvis, för att se.
I.

Har det rättat till sig något sen?

F.. a Ja, det har gått tillbaks, nästan alldeles. Det gick bort undan för undan.
Jag hade gott om läkare, därför jag hade massa både professorer och
läkare där som hade båtar på varvet. Bland dem var professor Theorell.
I.

Har han bott länge han, vid Stensvik?

F.A Ja, han har bott i många år där. Theorell, gamla, det var en farbror till en
som rådde om Solvik, som köpte hela stora udden fram där. Det var en
gammal skomakare, som bodde där förut, Tomtängen. Åkerlund hette han.
Det var som torp, marken var Stensviks, men han hade en stuga stog kvar
där.
I.

Går farbror opp till Knut Tolvman, något?

F.A Nej, jag har inte varit dit. Han har sagt åt mig flera gånger, men tänk det
har inte blivit av ännu.
I.

Så ni kunde prata lite exercisminnen? Han brukar säga det: "Frid han
gjorde så mycket bus så man var livrädd, när man var inne."

F.A Ja, vi hade mycket roligt ihop.
l.

Det var väl mycket strängare då, än vad det är nu?

F.A Ja, det var det, men vi hade väldigt skojigt, emellanåt åtminstone.
I.

Stack ni iväg därifrån, eller hur bar ni er åt?
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F.A Nej, vi var nog kvar hela tiden. Vi hade fina betyg. Vi hade inga
straffkors någon utav oss, så det var ingen fara med det, inte.
I.

Vad hade ni för tjänst?

F.A Ja, när vi var ute, då var jag minmatros och han också. Vi tillhörde
minavdelningen. Vi låg ute då, under dom där krigsåren, man kan säga
1915.
I.

Var det inte landstorm som var förlagd här ute?

F.A Jo, landstorm, men den kom senare den. Jag var ute med landstormen ett
tag, när det bröt ut, andra världskriget.
l.

Jaså, så sent?

F.A Då först fick jag komma in. Då tog de ut dom till sextio år och jag var
inte mer än femtio eller vad det var och då vart jag utkallad i Landstorm.
Vi var inte ute mer än fjorton dagar så fick vi avlösning. Vi var inget
vidare tränade alls på sånt där. Vi fick bara en kappa och en hatt. Vi fick
ha våra egna kläder på oss. Ett band kring armen och en trekantig hatt
hade vi. Vi låg där borta vid Hummelmora på Risersberg eller vad de
kallar det där för.
l.

Det är något märke där, man ser det då man kommer vid Flågsundet Är
det en utsiktspunkt där?

F.A Ja, där oppe, det är ett stort tom som är där.
l.

Ja, för vi brukar åka fram där på sommaren genom Flågsundet och till
Örsö.

F.A Ja, just det. Vi låg där ungafär en fjorton dagar, då kom det mera fastare,
yngre personal.
I.

Det var väl luftbevakning eller något sånt?

F.A Ja, det var luftbevakning det. Här hade vi det också ryslig bra naturligtvis.
Sju, åtta man, som låg där. Gamla gubbar en del, Knut Österman,
Theodor, Helge Hesselgren och några stycken till. Vi var ju gamla
allihop. Vi hade en sån där furir, som var där ibland, och som var som
chef då, för det hela.
l.

Fick ni vara kockar själva och hålla på där då?

F.A Ja, det var en, som hette Bernard, en bror till honom, Knut på Krokö. Det
var väl deras äldsta bror, tänker jag. Han var kock. Vi hade gott om mat,
mycket mat hade vi.
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I.

För det var det väl dåligt om annars?

F.A Ja, det var det. Det var inte så rysligt märkvärdigt, men mat hade vi. Det
kom enkom dit matbåt och då var det bara till att haffa åt sig, så att man
hade. Det var ingen fara med den, inte. Vi fick den mat vi skulle ha.
I.

Hur länge har det varit affår på Örsö, för det var väl det som var närmast
för er?

F.A Ja, affår på Örsö har det inte varit alltid. Det vart väl någon gång mellan
20- och 30-talet.
I.

Vem börja med det?

F.A Han hette Oscar Karlsson och han hade affåm vid Tranvik. De var ju
flera som hade den affåm, för Larsson och Erik Jansson hade också den
affåren. Och från början, så var det en som hette Rolf Söderman, som
hade affår där nere.
I.

Tänk vad många affårer det var på ön här förut?

F.A Ja, men de hade samma affår och så var det en i Hummelmora. Åkerberg
hette de som hade den.
I.

Det var före Hesselgren då?

F.A Ja, för att Åkerberg hade det hela tiden. Det var en släkting till de här
Åkerberg här oppe. De var bröder.
l.

Jaså, hade han affår i Hummelmora? För Åkerberg började ju i Sundvik
här uppe och hade affår, men då hade han tidigare i Hummelmora då?

F.A Ja, det var det. Så var det Mjölnarström, förstås, hade affåm på den tiden.
Sedan sluta ju Åkerberg och så kom ju han Lindberg till att ha affåm där
i många år. I Bol by finns ingen affår alls och inte i Tranvik, Det är bara
Örsö.
l.

Där är mycket folk på sommaren, åtminstone? Alla båtar som måste
igenom där?

F.A Ja, de säljer mycket bensin, för trafiken går igenom där och då kommer
de den där vägen i långa strömmar.
Ja, dom måste nästan igenom sundet där?
F.A Ja, annars blir det utanför Stegön och den vägen fram därute.
l.

Ja, Karklöfaret.
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F.A Ja, då ska dom alltid ha bensin och lite matvaror, så då har han bra
omsättning, men sen är det dåligt resten av året. Då har han nästan affårn
stängd. Han har visst öppet någon dag på veckan, som de får beställa vad
de ska ha. Om de ska ha köttvaror och sånt där, då får de komma dit och
handla. Jag tror det är fredagarna. Annars så tar de ifrån Linanäs och i
Laggars finns det affår. Jag handlar där. Om det är stängt i Örsö, så
handlar vi jämt ifrån Laggars. Då kommer de hit med grejorna med bil
och ställer in det på köksbordet. Man kan inte bättre ha det, trots att man
var ängslig var man skulle få de nödvänigaste varorna ifrån. Örsö var lite
otjänligt, för det var ju is emellan och vatten och man skulle ju fram där.
Vi handlade några år där ändå, medan han höll på med det där. Men det
var rysligt besvärligt att komma fram den vägen, där.
I.

Det är inte mycket folk kvar på Örsö nu heller?

F.A Nej, det är det inte några bofasta annat än Einar Österman och så hon
som var gift med Erik och så är det handlarn. Och så är det en som heter
Berg, som bodde på Björnholmen, men de far visst in till stan på vintern
och är där över vintertiden.
I.

Ändå hade ju folkmängden ökat här i gamla socken?

F.A Ja, det är det att det kommit till så mycket annat folk här och bosatt sig
här och så har vi en väldig massa sommargäster, som har sommarställe.
I.

Dom som är skrivna här, hade ökat med tjugosex personer?

F.A Ja, många är skrivna här och bor här ute. Han von Arnold, han bor ju här
året om och har gjort det i flera år nu, han källarmästeren.
l.

Det är rolig om det ökar lite, med befolkningen, igen? Förut sjönk den
bara?

F.A Ja, det ökar. Så kommer det in lite hantverkare också, som har jobb
naturligtvis med vägen och lite sånt där. Annars är det inte så rysligt
mycket med annat och så är det några som håller på med trä och
elektriker och telefon. De har ju gubbar, som är härifrån, som jobbar vid
Televerket. De är bosatta här och har byggt hus här.
I.

Är det någon som bor här på hemmet mer, som är jämnårig med farbror?

F.A Nja, den enda som skulle vara jämnårig är väl han Sundman, tänker jag
nästan. Jag tror han är yngre än vad jag är.
l.

Ja, han från Kalvholmen. Det har flyttat ut folk på Kalvholmen igen nu.
Några stockholmare eller vad det.

l.

Ja, han bodde längst ut på Siarö.
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F.A Ja, på Siarö, ja. Är det en holme eller är det en udde, som sticker ut där?
I.

Det är som en udde. Det är väl en hals, som man går över. Det har väl
varit en holme. När Knut Tolvman gifte sig då gick Vivan och jag, först
gick vi till Gärdsvik, så lånade vi båt nere vid Sundö och rodde över. Sen
gick vi över hela Siarö och ut dit. Mor var kalaskokerska, men hon var
bra gammal, men hon koka på Knuts bröllop. 1934 var det visst.

F.A Jag vet inte om Maja är i min ålder, men det är troligt. De har tappat
minnet de där, så de vet inte. Eva och jag är ungefär jämngamla. Hon är
lite yngre.
I.

Eva Ingberg, ja. Den här skutan, Sofia av Länna, den var med i den här
filmen här. Den skutan har inte farbror varit på?

F.A Nej, den skutan har jag inte varit på.
I.

Det var ungafär samma typ?

F.A Ja, det var det. Jag har varit mycket på sjön. Jag kan nog säga att jag
varit på sjön ifrån 1915 och till 1940. Men jag har varit på sjön hemma.
Jag har varit fiskare och hållit på med sådant.
I.

Då hade ni ingen radio och väderleksrappot?

F.A Nej, det fanns ingenting.
L

Hur bar man sig åt då, med segel och allt?

F.A Ja, då fick man känna på om man hade gikt. "De värker i bena" sa
gubbarna, "det blir bestämt snö." Det var allt möjligt de kunde känna där.
Inte hade man någon medicin och grejer. Det fanns inte någonting. Det
var bara dom där vanliga, Hoffmans hjärtdroppar, nervdroppar och så
hade man några linementen då. På den tiden köpte dom medicin på
auktionerna och hade, om det var några bra sorter. Det var inte så mycket
medicin, det var inga piller på den tiden. Det var bara det där och det var
inga farliga grejer. Sedan vart det ju lite bättre, när man vart dålig sjuk.
Då kunde man ringa till Vaxholm. Han hette Lindblom. Doktor Lindblom
var en väldigt gammal skärgårdsdoktor.
l.

Ja. det kommer jag ihåg.

F.A Där kunde man ringa till honom och förklara hurdant man var. Jag hade
lunginflammation och var dålig värre och ingen medicin. Och då fick vi
ringa dit till honom och då fick den gå postvägen över här, runt den där
vägen och komma opp här. Det var Robert Österman, som körde posten
på den tiden, till Tranvik. Så fick mina systrar, Edit och Eva, gå till
Tranvik och det var inte långt ifrån vinter, ska jag säga, i snö då och så
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över rännan över sjön. Och han var försenad. De kom tillbaka klockan två
på natten och uttröttade förstås. De fick dra med båt över. Då fick jag
såna där droppar då, för jag hosta, för att lindra den med och lite andra
droppar.
l.

Hade farbror förkylt sig på sjön?

F.A Nja, jag blev förkyld på något vis. Jag har haft lunginflammation tre
gånger om inte fyra. Jag fick ju lunginflammation, när jag låg på
sjukhuset. Man har varit med om lite utav varje. Att man skulle komma
hit hade man aldrig räknat med, för man hade det så ställt, att man skulle
kunna klara sig på gamla dar. Jag hade det ju bra ställt, väldigt. Sen blir
det ändring när döden kommer.
I.

Ja, man blir ensam. Strömsholm, är det bara hyresgäster där nu?

F.A Nej, jag har två systrar, som bor där.
l.

Så dom bor kvar hemma?

F.A Jag hade en syster till som hette Elin. Hon hade en dotter och den bor
och har en del där. Hon hade en arvedel där. Det är delat i fyra delar,
Strömsholm, som vi hade.
l.

Bor dom där året runt?

F.A Nej, de är inne i stan. Men Edit, min syster, hon är där året runt. Hon är
åttiosex år.
I.

Och bor där ensammen?

F.A Ja, hon är så pigg. På somrarna är hon mesamma ut och städar och grejar
och rustar och så där och funderar om människorna behöver någon hjälp.
I.

Har hon elektriskt där?

F.A Ja, de fick in det förra året (1972), för de har inte haft någon kabel över
förut över dit förut.
I.

Var kommer kabeln ifrån?

F.A Den kommer från Tranvik och går rätt över där och så går den över
sundet och går in. Då först fick de elektriskt. Det hade varit frågan om
det i många år förut. Men det var inga, som varit intresserade utav det.
Om de hade inte haft råd eller hur det har varit. Nu har de elektriskt
överallt där. Likaså telefon hade man inte på den tiden. Första gången vi
fick in telefon det var 1931. Och då kom det genom Linanäs och gick
över Hummelmora och kom över den vägen och då var vi tre stycken.
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Det hade varit för dyrbart och tagit det bara på en.
I.

Då fick man ju betala?

F.A Ja, det var A, B och C. Jag tror det var en sex, sju hundra vi fick betala.
Vi gick ihop om ledningen och så fick vi tre apparater.
I.

När Sundman skulle ha ut telefon för de var ensamma där längst ut på
Siarö och det vart väldigt dyrt för dom, kommer jag ihåg.

F.A Ja, det var det och det var inte så gott om pengar på den tiden. Sedan
satte dom ihop växel vid Tranvik.
I.

Jag kommer ihåg när Gina i Mellangåm sa: "Jag har haft åtta ungar", sa
hon, "men de var åtminstone tysta och sov nån gång, men den där
telefon, den var aldrig tyst."

F.A Ja, de hade växeln där i Mellangårn. Det var inte många abonnenter på
den, till att börja med. Det var några ifrån Tranvik och så var det vi ifrån
Strömsholm och några stycken till. Vi var väl en tolv, tretton stycken.
I.

Jaså, det var inte fler. Det var ju inte så vanligt med telefon för så länge
sen, heller.

F.A Nej, det var det inte. Sen kom det väl tilllite mera undan för undan. Nu
har de telefon varenda människa här. Sen satte dom upp station där oppe
också.
I.

Jag kommer ju ihåg när det var en telefon vid Inneby vid Nedregårn och
en vid Gärdsvik vid Danielssons.

F.A Ja, det fanns inte fler.
I.

Ungarna fick gå med telefonbud?

F.A De hade telefon vid Tranvik vid handelboden. Janssons i Tranvik hade
visst. Då fanns det riks och allmänna på den tiden.
I.

Ja, det har jag hört, ja. Det verka krångligt det där, tyckte man.

F.A Sen vart det ihopslaget det där allmänna och riks. Det allmänna gick väl
ut alldeles sedan.
I.

Vi hade ju växeln hemma här och när vi var ungar fick vi gå med
telefonbud då, till alla som inte hade det. Men dom ringde ju bara då när
det var något riktigt viktigt. Mest var det ju något fel. Folk var ju mest
rädda för att få ett telefonbud, för att det var något viktigt då.
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F.A Jag vet, jag var ju på sjön och då hade de fått telefon ner till Storängen,
det låg närmast, längst ner där, det var inte så rysligt långt, men det var
en bit det med, ner till sjön. Det var en som hette Schul, som kosta på
den, en sån där gulasch, och han hade råd, så då satte de opp där, så de
fick telefon. Och då fick jag telefon ställd där. Om det var något extra så
där, fick dom ro över med bud åt en. Man fick ju ersätta dom
naturligtvis. Efter det hela så hamnade man här oppe på "hemmet", men
här har man det rysligt bra. Man kan aldrig bättre ha det. Och så håller
man på och jobbar lite. Jag håller mycket på med sån där terapi. Jag gör
såna där grejer och allt möjligt. Och sen grejar jag om det är något
trasigt. Sätter fast klackarna åt flickorna, när de haft loss dom.
I.

Ja, det sätter dom väl värde på att ha en liten tomte så där?

F.A Ja, det är alltid något, som blir trasigt eller något småfel och sånt där.
I.

Och så är det inte så långsamt då, heller, om man har något att syssla
med?

F.A Nej, det är inte långsamt och sen kan man gå som man vill.
I.

Flickor är det ombyte på jämt, här?

F.A Nja, nu har de haft dom gamla en lång tid?
I.

Jo, men att de har sina vakter och byter av varandra?

F.A Ja, det har de, naturligtvis. Dom gamla, som är här, har varit här länge.
Hon, Anita, har ju varit här bra länge. Jag tror hon har varit här i tio år.
I.

Men förr, då var det bara fröken Lundström och så hade hon en till hjälp.

F.A Ja, det var inte så mycket förr, då de hade det gamla kvar här.
I.

Och då hade dom gris här.

F.A Ja, det var ju hon, som bodde nere vid Ängsvik De hade flera barn. Vad
hette hon? Hon var som föreståndarinna. Men de hade väl andra med
kanske.
I.

Det var nog tidigare, ja.

F.A Det var bara det gamla där borta, då.
I.

Det byggde dom när jag föddes, ålderdomshemmet. Pappa var här och
byggde och mamma hade snickarna i maten.

F.A Var det gamla, det?
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I.

Ja, den där äldre delen av huset här.

F.A Det här har blivit senare byggt, det?
I.

Ja, det är väl byggt på 50-talet, tror jag.

F.A Ja, det ska visst vara en femton år, tillbygget. Jag tror han byggde det
här, han Larsson.
I.

Ja, det kan nog vara. Men det där ursprungliga byggde pappa och Ivar på
Kalvsund.

F.A Ja, det många år sen. Då hade de rummena då, då var de två i varje rum.
De var en tio, tolv stycken här. Nu har de mycket mera modemare allting
här. Nu har vi ensamna rum.
I.

Och före det var det ålderdomshem vid Åsättra ett tag. Men där bodde de
visst allihopa om varandra, tror jag. Det var riktigt så där, som dom sa,
fattigstuga, förr. Det var väl något i skarven, då, innan dom byggde det
här -22.

F.A Idag har de mera modernt borta vid Solhälla på Åkersberga. De har större
rum där och så har de toaletterna i samma rum, men de har särskilt
badrum. Inte hade man trott att man skulle få det så här bra på gamla dar.
Men det hade varit bättre om man hade fått vara ihop hemma.
I.

Det står tomt där hemma nu, vintertid?

F.A Nja, jag brukar fara hem på somrarna. Jag var hemma lite över två
månader förra sommaren, drygt. Då längtade jag tillbaks hit igen.
I.

Jag tänkte farbror skulle sakna sjön mest, för här är det långt till sjön?

F.A Nej, det vart man van vid. Det var lite ovant i böljan, men det är vackert
här, med de fina gröna gärdena omkring här. Det ligger som på en liten
holme, det här, skyddat, ensamt. Jag tycker det är roligt att komma hem,
ett tag, och få se sjön.
I.

Den där grynnan som hette "Cederlunds torra", var kom det namnet ifrån?
Vet farbror det?

F.A Joda, det vet jag precis, det kommer jag ihåg var namnet kommer ifrån.
Jag var väl inte stort mer än sju, åtta år, då gick den här PunschCederlund, han gick på där. Han hade en stor lustyacht
I.

Jaså, han, för det är en lång stor grynna. Det är som en limpa, ungefär. 1

F.A Ja, han är bra lång, den där vägen. Man kan gå innanför den också.
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I.

Ångbåten gör ju en väldig sväng där, runt?

F.A Ja, den rundar den där. Förr i världen kunde de gå innanför för att
genskjuta varandra. Det ena bolaget gick iland till Stensvik och stack det
andra före till Hummelmora. Ja, det kommer jag ihåg så väl, när
Cederlund körde på den där. De hade stora båtar där, som lätta utav den
och lyfte opp den.
I.

Hade han nån större båt, han då?

F.A Ja, han var bra stor. Ja, han var vällika stor, som man tänker som en sån
här passagerarbät, som vi har haft här nu.
I.

Som dom här sjöbussarna?

F.A Ja, men han var mycket grannare och säg finare ut. Det fanns ju allting
där, naturligtvis. Det var porslin. Det syns, det ligger kvar där på grynnan
ännu, en massa porslin. De fick lämpa i sjön, alltihopa. så det gick i
trasor det där. Det var en massa md grejer, som de fick kasta ut. Men sen
har det varit mänga båtar, som har gått på där. För den låg så illa till där
och de läste fel i kortena, och så gick de på där. Det var flera stycken,
som gick på där och var trasiga i botten och sjönk. Jag fick tag i en par
tre stycken, som var på väg att sjunka. En kom över grynnan och kom
iland och körde i land på Hummelmorasidan och kom opp vid strand och
där sjönk den. En hade jag också där, som jag tog reda på, som gick på
där. Det var fullt utav folk i den där och då var de ut och fick iland
folket, men ägaren var kvar ombord, när jag bogserade den iland. Jag
hant inte få opp den på vagnen hemma, då sjönk han vid strand för mig.
I.

Gjorde den?

F.A Ja.
I.

Det har aldrig varit någon prick på grynnan förr?

F.A Nej, det har det inte varit, men nu har de satt prickar på den.
I.

Men det var väl konstigt att den inte var utmärkt?

F.A Ja, det satt väl nån prick ibland, som de hade satt ut. Waxholmsbolaget
satte väl ut nån prick ibland, så där. Men den var aldrig kvar där. Satt och
meta, då band dom i pricken, så följde pricken med, när det blåste. Och
så gick han ju bort på vintern, naturligtvis.
I.

Ligger den inte ett bra stycke under vatten?

F.A Jo, det gör den. Det kan vara så lågt vatten att hela grynnan syns. Den är
minst tjugo meter lång. Det vet jag ibland att det varit så lågt vatten att
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hela grynnan varit synlig.
l.

För annars ligger den ju ungefär lagom under då, till att gå på?

F.A Ja, den ligger alldeles i vattenbrynet, så de måste gå rysligt gruntgående
om de ska gå över där.
I.

Jaha, då fick den namnet Cederlund där?

F.A Ja, det var därför den fick namnet "Cederlunds torra." När den gick på
där, bodde vi på Strömsholm. Det var ju rysligt intressant för en grabb att
titta på sånt där.
I.

Var det en motorbåt eller var det en segelbåt, som han hade?

F.A Nej, en stor motorbåt, lustyacht, en sån där riktig. Det var väl av den
typen som Wallenbergs har, kanske inte fullt så stor. Det står i kortena
ibland, en del kort, dom här mindre, så står det Cederlunds torra. Annars
brukar de säga Puttalsgrynnan, för det heter Puttalsundet, det där, som går
ut där mesamma. Fast det står en prick där, så går de på. De går på fel
sida om pricken. Den står ungefär mitt på grynnan och då vet de inte
riktig var de ska hålla, utan de tror att det är bra där pricken står. Det är
något förbund, som har satt ut en massa prickar på alla såna där grund.
De har inte fått pricka de där inomledes, för det har varit hemliga leder
det där, förut. Det har tillhört Vaxholms skyddsområde. Och där fick dom
inte alls märka ut någonting inom det, inte. Men det är borta nu. Nu har
de stora tavlor oppsatt där, som det står att det är skyddsområde och att
de inte får gå där. Det var mycket noga med det, då. Det var inga
utlänningar som fick vistas i de där områdena, och nu har det ingen
betydelse.
I.

Förr, när farbror jobba, hur var det med ledigheten?

F.A Ja, det var ingen ledighet alls det, inte. Det var den där slankveckan, som
man hade. Det var en vecka, som man skulle ha om man flytta och bytte
tjänst. men var man kvar fick man inget ledigt, naturligtvis. Det var bara
om man flytta.
I.

Jaså, fick man inget ledigt, då?

F.A Nej, om man var kvar, då behövde man inte ha något ledigt.
l.

Jag trodde att man fick det i alla fall? Vilken tid på året var slankveckan?

F.A Ja, det var oktober, flyttningsmänaden, den var ju utav gammalt, den. Sen
kunde man ju fä ledigt om söndagarna ibland, naturligtvis, och fara hem.
Jag hade inte så långt hem ifrån Tranvik, när jag var där nere.
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I.

Det var i alla fall ingen ordnad ledighet?

F.a

Nej, det var ingen ordnad, att de skulle ha någon. Det fanns ju då, på den
tiden, de som jobbade i stan. Jag hade en familj, gamla bekanta, som
bodde hemma, som hette Sjöberg. Han bodde hos oss. Han hade bara en
vecka, semester. Han var svarvare, egentligen. Mera hade dom inte.

I.

Nej, och så lång arbetstid, alla dagar så länge? Inga lediga lördagar?

F.A Nej, det var bara söndagarna. Jag tror de slutade något tidigare på
lördagarna. Annars var det bara full fräs . Det var länge sedan. Det var väl
på 20-, 30-talet någonting. Det har ändrat sig mycket sedan dess.
I.

Hur var det med nöjen och danser och sånt där, när farbror var yngre?

F.A Ja, det var mycket danser och nöjen, som jag var med på. De hade
bjudningsdanser på den tiden. Vi dansade vid Tranvik, på logen där, varje
lördag och söndag. Söndag var just inte så mycket, men lördagskvällarna
dansade vi på logarna, vid Janssons och Östermans, där nere, och
Mellangåm då, fick vi dansa. Så spela vi. Jag var med mycket och spela.
Jag spela handklaver, och så var det han, Knut Österman i Tranvik, han
spela fiol. Vi var mycket där och spela. Och så hade vi lite gökottor och
så där. Vi bjöd på kaffe ibland då, flickorna. Det var gott om flickor.
l.

Dom bjöd? Det var inte bara så här öppet, att vem som helst kunde gå
dit?

F.A Jo, dom hade ordningsdanser också. Det var stora danser det.
I.

Det var skillnad på det?

F.A Ja, det var så kallade bjudningsdans då. Många gånger gick jag hit opp,
här, till Mellamsjö och lite överallt. Jag var till Inneby och jag var till
Balders hage flera gånger på dans. De hade ute vid Ingmarsö och de hade
ute vid Svartsö och ikring.
l.

Svartsö, det var det pappa berättade om, att han var med på. Där festade
dom visst väldigt länge, när dom hade bjudningsdans. Det var kalas i
flera dagar.

F.A Ja, då var det kalas i flera dagar. Rikligt med mat och dryck skulle det
vara. Mycket trevligt hade de. Sprit skulle naturligtvis finnas. Det skulle
de ha så att de vart trötta, skapligt. Jag var med på mycket sånt där. Men
sen kom de där krigena, det var väl det första världskriget, då försvannt
det där, sedan. Det var så svårt att hålla sprit och grejer. Så vart de ju
motböcker och svårt att få tag på grejer.
l.

Hur var det då, innan motboken? Var det bara att köpa var som helst då?
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F.A Ja, då fick man köpa var som helst.
I.

I vilken affår som helst?

F.A Nej, det fick vara i spritaffärer. Jag kommer ihåg det första året då jag
var på sjön, 1914. Man låg mycket oppe i Tegelviken i Stockholm, när
jag var med Sjölund. Där var det en krog ovanför, som de kalla för
Dockskåpet och där fick man gå inuti disken och ta en sup. Det kostade
åtta öre. De hade den där: "Åtta öre kosta supen på halta Lottas krog .... "
Jo. så var det då.
I.

På Fjäderholmarna, har farfar berättat om, att det var krog.

F.A Ja, där var det ju tidigare ändå. Min mor var med om det, för de rodde in
till Stockholm på den tiden. De rodde många gånger här utifrån och la till
vid Fjäderholmarna på vägen in till Stockholm. De hade nån viloplats där
och tog igen sig ett tag. Och så var det visst någon vid Sjötullen också,
som de stanna lite vid.
I.

Ja, de skulle väl snygga till sig lite då, till dom kom fram till stan.

F.A Ja, hon var med många gånger och rodde in till stan. Från hela skärgåm,
så rodde och segla dom in och så körde dom på vintern. Bönderna körde
in med fisk och säd och hö. Allting gick in den vägen.
I.

Frysit och farit illa bra mycket har dom gjort i alla fall?

F.A Ja, det gjorde dom nog, naturligtvis, men de hade nog roligt de där
gubbarna, också, på den tiden. De tala om att de låg och sov på flaket
och hästen fick hitta hem själv. När de kom på stallbacken låg han och
sov.
I.

Fridhemmarn?

F.A Ja, honom kommer jag ihåg.
I.

Han berätta om, när ni börja åka ångbåt till stan, så var det någon gubbe
från Siarö, som kom hem från stan och gumman sa: "Vad i alla dar,
kommer du ifrån stan och är nykter?" "Det går så fort, det går så fort,
mor lilla, så man hinner inte bli full."

F.A Jag kommer ihåg det där. Sen kom det där Brattsystemet opp. Jag vet,
man fick köpa på bok. Hade man då ett litet häfte, det gick tolv liter på
ett sånt där litet häfte. Men alla skeppare, som var sjöfolk, de hade
företräde. Vi köpte mycket i Vaxholm. Då på den tiden använde inte jag
någonting, just, men skepparn kunde dessbättre, för han var gammal och
söp väl utav gammalt, han. Då gick man in på systemet och hade en
flaska med sig, fyra eller femliters, som de tappa opp i.
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I.

Löst då?

F.A Ja.
I.

Oj, då!

F.A Tappa de opp i flaskan där, och då kostade den, jag tror det var någonting
på en och tjugfem eller vad det var, litern, det kosta, så de vart riktigt
tagna, skepparna. En annan var ju så ung då, så man ville aldrig ha
någonting, Man tyckte det var mera roligt om man hade någonting en
lördagskväll, om man hade något lite, då. De koka kaffe på brännvin
ibland. Sen vart det vart restriktioner på den där krogen, Dockskåpet, för
sen skulle man ha mat till, en smörgås eller sylta. De satte fram mycket
sylta och då tog man det på en tallrik och satte fram på disken och så
slog de opp en sup åt en. Det var ju långt skägg på den där syltan.
I.

Nej, vad hemskt!

F.A Det där åt man ju inte opp, men det åkte där emellan.
I.

Det var bara för att det skulle fram?

F.A Ja, det var bara om det skulle komma någon, som det skulle stå lite sånt
där på bordet.
I.

För syns skull, ja. Sen kom smuggeltiden?

F.A Ja, sen kom smuggeltiden.
I.

Var det i början på 20-talet?

F.A Ja, det var det. Det var i början på 20-talet eller före var det nog.
Smugglingen kom väl opp 1915, 1916.
I.

Det var nästan meddetsamma, när det där Brattsystemet kom?

F.A Ja, det var det. Då var det ju gått om sprit, naturligtvis. Det vet jag man
kunde köpa ibland, en sån där stor dunk, det var ju mycket, tio liter. Man
skramla ihop och köpte en sån. Det vart ju mycket. Det var 96%ig och
det spädde man ut med vatten. Man gjorde mycket likör och såna grejer.
Jag vet ibland, när man kom på danser, gubbarna där, som kom i
närheten, de vart nästan fulla på avstånd. De fick ju ta och dricka det som
de ville.
l.

Och spädde det skapligt. Det var väl mycket elände med det där också?

F.A Ja, men det var inget farligt, det var bara för tillfället. Det var inga som
vart något förstörda eller någonting på så vis, inte. De skötte sina arbeten
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och hade sin existens. Sen koka de ju hemma, gjorde brännvin själva. Det
gick också rysligt bra och skojigt var det med och roligt. Det var man ju
också med om. Vi kunde sätta på socker och jäst och sånt där och sen
satte vi på annat, på råg och sånt där. Sen kokades det där och så kylda
på, så kom brännvinet fram, klart då, i det där. Det var många då ett tag,
som höll på med det där. Det är konstigt, det är precis som det går bort,
försvinner. Jag har hört nu, att det kan ha funnits en och annan oppe i
markerna, vildmarkena, att de kunna haft så där lite små brännerier, i
skymundan, som de har kunnat få tag i.
I.

Tycker att det är för dyrt?

F.A Ja.
I.

Nu har det mörknat på ute. Det är inte så långa dagar än, men ändå har
det väl ökat lite?

F.A Ja, det har väl börjat på att bli lite ljusare.
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